
Notă informativă 

privind proiectul: „Ecologizarea mediului acvatic al Regiunii de Dezvoltare 

Nord” 

 
Solicitantul: Primăria s.Mihăileni, r-nul Rîşcani 

 
Prioritatea 3 ”Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii” 

 
Măsura 3.1 ”Promovarea practicilor favorabile mediului, agriculturii şi a tehnologiilor non-poluante, a SDR 

Nord ” 

 

I. Date generale proiect 

Obiectivul general al proiectului: Ameliorarea situaţiei ecologice a bazinelor acvatice din nordul 

Moldovei prin curăţirea specializată a rîurilor şi lacurilor cu ajutorul amfibiei TRUXOR 

 

În cadrul proiectului se preconizează efectuarea următoarelor activităţi majore:  

1. Lucrări de reconstrucţie şi amenajare: 

 92 km pătraţi de spaţiu acvatic de suprafaţă periodic curăţat;  

 1 sistem de gestiune comun a serviciului public de salubrizare a mediului acvatic creat; 

 4 persoane angajate şi instruite în vederea salubrizării bazinelor acvatice; 

 

2.  Îmbunătăţirea capacităţilor de gestionare a personalului Î.M. „Direcţia Generală de producere 

locativ-comunală” 

 - populaţia RDN informată şi sensibilizată în vederea comportamentului ecologic şi eficienţei 

consumului resurselor de apă; 

 1 structură de promovare continuă a comportamentului ecologic; 

3. Informarea cetăţenilor despre activităţile proiectului şi importanţa menţinerii securităţii sanitare 

pe traseul renovat 

 1 plan de asigurare a durabilităţii investiţiilor proiectului; 

 2 manifestări publice de lansare şi finalizare a proiectului; 

 2 seminare de informare a publicului larg privind beneficiile care provin de la produsele 

proiectului. 

Partenerul (partenerii):  
1. Primăria s.Baraboi, r-nul Donduşeni 

2. Primăria s.Ochiul Alb, r-nul Drochia 

3. CR Rîşcani 

4. CR Donduşeni 

5. CR Drochia 

6. Primăria or.Edineţ 

7. CR Edineţ 

8. CR Glodeni  

 

Localizarea proiectului: s.Mihăileni, r-nul Rîşcani (sediul ÎM de salubrizare a bazinelor acvatice), 

Regiunea de Dezvoltare NORD (suprafaţa de activitate a proiectului) 

Suma totală a proiectului: – 1 800 000,00 lei, suma solicitată de la FNDR – 1 800 000,00 lei, ceea ce 

constituie 100 % din costul total al proiectului.  

Durata de implementare a proiectului: 12 luni 

       

 



II.Notă conceptuală 

 

Justificare 

Avantajele proiectului se rezumă în eficienţa şi eficacitatea soluţiei alese în vederea ecologizării 

mediului (în special cel acvatic), care dă rezultate imediate şi impact constant vizibil. Alte maşini 

(neamfibii) nu s-ar putea mişca decît pe rîuri fără a deservi lacurile, nu ar avea posibilitate de a executa 

lucrări chimice şi biocenozice. 

Primăriile nu dispun de tehnica necesară salubrizării mediului acvatic. În consecinţă din lacuri se 

răspîndesc boli şi de aici încep catastrofele ecologice la sate care înrăutăţeşte mediul, sănătatea oamenilor 

şi în final scade nivelul de trai a populaţiei. 

 

 

Potenţialii beneficiari ai proiectului/grupul ţintă 

Grupurile-ţintă :312 APL nivelul I şi 10 APL nivelul II vor fi iniţial beneficiari, apoi alte 

regiuni. 

 Beneficiarii finali :.Cca 980000 populaţie a RDN iniţial, dar în final vor beneficia şi viitoarele 

generaţii, inclusiv din alte regiuni. 

  

Produsele proiectului. 

 92 km pătraţi de spaţiu acvatic de suprafaţă periodic curăţat;  

 1 sistem de gestiune comun a serviciului public de salubrizare a mediului acvatic creat; 

 4 persoane angajate şi instruite în vederea salubrizării bazinelor acvatice; 

 populaţia RDN informată şi sensibilizată în vederea comportamentului ecologic şi eficienţei 

consumului resurselor de apă; 

 structură de promovare continuă a comportamentului ecologic; 

 1 plan de asigurare a durabilităţii investiţiilor proiectului; 

 2 manifestări publice de lansare şi finalizare a proiectului; 

 2 seminare de informare a publicului larg privind beneficiile care provin de la produsele 

proiectului. 

Rezultatele proiectului 

1. Serviciul public de salubrizare a bazinelor acvatice în RDN constituit; 

2. Mediul acvatic în RDN ameliorat; 

3. Număr de turişti în zonele vizate de proiect sporit; 

4. Comportament ecologic al populaţiei format. 

 

Efectele multiple 

Proiectul va face mai atractivă RDN pentru turişti şi pentru investori. Mediul acvatic curat va fortifica 

potenţialul de resurse umane social şi economic active. RDC şi RDS vor urma exemplul şi vor salubriza 

spaţiul acvatic existent, prioritar în zonele de atractivitate turistică. 

III.Impactul economico-social al proiectului 

Implementarea proiectului „Ecologizarea mediului acvatic al Regiunii de Dezvoltare Nord” are 

impact ecologic major asupra mediului acvatic regional care este mult mai afectat ca cel terestru. Mediul 

acvatic curat generează bunăstare a populaţiei din punct de vedere medical, economic şi atractiv 

turistic.Modul în care proiectul se încadrează în strategia locală/ raională/ regională/ naţională/ de 

dezvoltare, corelează cu alte proiecte finanţate din fondurile publice/ private în regiune/ raion. 

 

 


